CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO
EDITAL – 02/2015
PROCESSO SELETIVO – GRADUAÇÃO – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
2° SEMESTRE – ANO 2015

O Reitor do Claretiano – Centro Universitário, usando de suas atribuições legais,
estatutárias e regimentais, torna público o presente Edital, contendo normas, rotinas e
procedimentos relativos ao Processo Seletivo 2015 para ingresso nos Cursos Superiores
de Graduação – Modalidade de Educação a Distância, conforme Portaria de Autorização
3635/04, publicada no DOU em 10/11/04, e 557/06, publicada no DOU em 20/02/06, a
serem oferecidos nos Polos do Claretiano –Centro Universitário, nas cidades de Araçatuba,
Barreiras, Barretos, Batatais, Belo Horizonte, Boa Vista, Bragança Paulista, Buritis,
Campinas, Campo Grande, Caraguatatuba, Cuiabá, Curitiba, Feira de Santana,
Guaratinguetá, Ji-Paraná, Maceió, Mogi das Cruzes, Palmas, Pelotas, Porto Velho, Rio Branco,
Rio Claro, Rio Verde, Rondonópolis, Santo André, São José do Rio Preto, São José dos
Campos, São Miguel do Guaporé, São Paulo, Taguatinga, Vilhena, Vitória e Vitória da
Conquista.
São considerados candidatos ao Processo Seletivo para ingresso nos cursos abaixo
descritos os portadores de certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente ou, para
as vagas remanescentes, os portadores de diploma de curso de Graduação.
O ingresso no Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes, de acordo
com a Resolução 2/97, será feito mediante análise do Histórico Escolar do curso de
Bacharelado e/ou Tecnólogo. A inscrição para seleção no Programa Especial de Formação
Pedagógica de Docentes ocorrerá no período de 20/04/2015 a 15/07/2015, com a
apresentação obrigatória dos seguintes documentos (fotocópia frente e verso): fotocópia da
inscrição; fotocópia do histórico escolar; fotocópia do diploma registrado; fotocópia do CPF e
fotocópia do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$63,00, via boleto, anexo à Ficha
de Inscrição pela internet: www.claretiano.edu.br. Outras normas, prazos e procedimentos
para a inscrição no Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes estarão
disponíveis no site: www.claretiano.edu.br. Os candidatos a estes cursos não realizarão
prova de processo seletivo,
sitewww.claretiano.edu.br.
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deverão
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o
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I. Vagas para cursos e polos de: Araçatuba, Barreiras, Barretos, Batatais, Belo
Horizonte, Boa Vista, Bragança Paulista, Buritis, Campinas, Campo Grande, Caraguatatuba,
Cuiabá, Curitiba, Feira de Santana, Guaratinguetá, Ji-Paraná, Maceió, Mogi das Cruzes,
Palmas, Pelotas, Porto Velho, Rio Branco, Rio Claro, Rio Verde, Rondonópolis, Santo André,
São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Miguel do Guaporé, São Paulo,
Taguatinga, Vilhena, Vitória e Vitória da Conquista. Serão oferecidos os seguintes cursos:

1. Administração – Bacharelado. Renovado o Reconhecimento pela Portaria nº

698 de 17/11/2014 - publicada no D.O.U. de 18/11/2014 . Duração: 4 anos (8 semestres).
Vagas: 269. Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

Aula

Boa Vista e Taguatinga

presencial

de

segunda

a

quinta

(19:20h às 22:40h)
*Mínimo de 40 alunos para abertura de
turma
2. Artes – Licenciatura. Reconhecido pela Portaria MEC n° 333, de 17/08/2011,
publicada no D.O.U. de 18/08/2011. Duração: 3 anos (6 semestres). Vagas: 229. Disponível
para todos os polos, com as seguintes opções de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

Programa

Especial

de

Formação

Pedagógica

de

Docentes:

Habilitação

em

Artes. Curso ofertado por meio do Reconhecimento da Graduação em Licenciatura em Artes,
pela Portaria MEC n° 333, de 17/08/2011, publicada no D.O.U. de 18/08/2011. Duração: 12
meses (2 semestres). Disponível para todos os polos, com duas opções de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

3. Biologia – Licenciatura. Autorizado pela Resolução CONSUP/CEUCLAR nº 17, de
11/08/2009. Duração: 3 anos (6 semestres). Vagas: 153. Disponível para todos os polos,
com a seguinte opção de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes: Habilitação em
Biologia. Reconhecido pela Portaria MEC nº 409de 15/05/07, publicada no D.O.U. de
16/05/07. Duração: 12 meses (2 semestres). Vagas: 99. Disponível para todos os polos,
com duas opções de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

4. Ciências Biológicas (Biologia) - Bacharelado. Autorizado pela Resolução
CONSUP/CEUCLAR nº 04 de 21/07/2014. Duração: 4 anos (8 semestres). Vagas: 300.
Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês (das 8h

Todos os polos

as 12h)
Aula presencial de segunda a quinta (19:20h
às 22:40h)

Batatais, Belo Horizonte, Curitiba, Rio Claro,
São Paulo e Taguatinga.

*Mínimo de 40 alunos para abertura de
turma

5. Ciências Contábeis – Bacharelado. Renovado o Reconhecimento pela Portaria
nº 698 de 17/11/2014 - publicada no D.O.U. de 18/11/2014. Duração: 4 anos (8 semestres).
Vagas: 68. Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de encontro:

Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

Aula

Batatais,

presencial

de

segunda

a

quinta

(19:20h às 22:40h)
*Mínimo de 40 alunos para abertura de

Belo

Horizonte,

Boa

Vista,

Curitiba, São Paulo e Taguatinga.

turma
6. Ciências Econômicas – Bacharelado(Economia). Autorizado pela Resolução
CONSUP/CEUCLAR nº 04 de 21/07/2014. Duração: 4 anos (8 semestres). Vagas: 200.
Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de encontro:
On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

Especial – aula presencial de segunda a
quinta (19:20h às 22:40h)

Batatais, Belo Horizonte, Boa Vista, Curitiba,
Rio Claro, São Paulo e Taguatinga.

*Mínimo de 40 alunos para abertura de
turma
7. Computação - Licenciatura. Reconhecido pela Portaria MEC n° 232, de
28/06/2011, publicada no D.O.U. de 29/06/2011. Duração: 3 anos (6 semestres).
Vagas: 130. Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de encontro:
On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes: Habilitação em
Computação. Curso ofertado por meio do Reconhecimento da Graduação em Licenciatura
em Computação pela Portaria MEC n° 232, de 28/06/2011, publicada no D.O.U. de
29/06/2011. Duração: 12 meses (2 semestres). Disponível para todos os polos, com duas
opções de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

8. Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio. Autorizado pela Resolução
CONSUP/CEUCLAR nº 17, de 11/08/2009. Duração: 3 anos (6 semestres). Vagas: 119.
Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

9. Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas. Reconhecido pela Portaria MEC n° 341, de 17/08/2011, publicada no D.O.U. de
18/08/2011. Duração: 2 anos e 6 meses (5 semestres). Vagas: 83. Disponível para todos os
polos, com as seguintes opções de encontro:
On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

Aula

Taguatinga.

presencial

de

segunda

a

quinta

(19:20h às 22:40h)
*Mínimo de 40 alunos para abertura de
turma

10. Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial. Autorizado pela
Resolução CONSUP/CEUCLAR nº 04, de 21/07/2014 . Duração: 3 anos (6 semestres).
Vagas: 300. Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de encontro:

Sábado – encontro uma vez por mês (das 8h
as 17h)

Todos os polos

Aula presencial de segunda a quinta (19:20h

Batatais, Belo Horizonte, Curitiba, Rio Claro e

às 22:40h)
*Mínimo de 40 alunos para abertura de

São Paulo e Taguatinga.

turma

11. Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados. Autorizado pela
Resolução CONSUP/CEUCLAR nº 04 de 21/07/2014. Duração: 2 anos e 6 meses (5
semestres). Vagas: 200. Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de
encontro:
On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

Aula presencial de segunda a quinta (19:20h
às 22:40h)

Batatais, Belo Horizonte, Curitiba, Rio Claro e
São Paulo e Taguatinga.

*Mínimo de 40 alunos para abertura de
turma
12. Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial. Autorizado pela
Resolução CONSUP/CEUCLAR nº 04 de 21/07/2014. Duração: 3 anos (6 semestres).
Vagas: 300. Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês (das 8h

Todos os polos

as 17h)
Aula presencial de segunda a quinta (19:20h
às 22:40h)

Batatais, Belo Horizonte, Curitiba, Rio Claro e
São Paulo e Taguatinga.

*Mínimo de 40 alunos para abertura de
turma
13. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental. Autorizado pela
Resolução CONSUP/CEUCLAR nº 09, de04/07/2006. Duração: 2 anos (4 semestres).
Vagas: 200. Disponível para todos os polos, com a seguinte opção de encontro:
On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

14. Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da
Informação. Reconhecido pela Portaria MEC n° 344, de 17/08/2011, publicada no D.O.U. de
18/08/2011. Duração: 2 anos e 6 meses (5 semestres). Vagas: 106. Disponível para todos
os polos, com as seguintes opções de encontro:
On-line – encontro uma vez por semestre
15.

Curso

Superior

de

Todos os polos

Tecnologia

em

Gestão

Desportiva

e

de

Lazer. Autorizado pela Resolução CONSUP/CEUCLAR nº 04 de 21/07/2014.Duração: 2 anos
(4 semestres). Vagas: 300. Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de
encontro:
On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

Aula presencial de segunda a quinta (19:20h

Batatais, Belo Horizonte, Curitiba, Rio Claro e

às 22:40h)
*Mínimo de 40 alunos para abertura de

São Paulo e Taguatinga.

turma
16.Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira. Renovado o
Reconhecimento pela Portaria nº 698 de 17/11/2014 - publicada no D.O.U. de
18/11/2014. Duração: 2 anos (4 semestres).Vagas: 114. Disponível para todos os polos, com
as seguintes opções de encontro:

Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

Aula

Taguatinga.

presencial

de

segunda

a

quinta

(19:20h às 22:40h)
*Mínimo de 40 alunos para abertura de
turma
17. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar. Autorizado pela
Resolução CONSUP/CEUCLAR nº 04 de 21/07/2014. Duração: 3 anos (6 semestres).
Vagas: 300. Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de encontro:
On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

Aula presencial de segunda a quinta (19:20h
às 22:40h)

Batatais, Belo Horizonte, Boa Vista, Curitiba,
Rio Claro e São Paulo e Taguatinga.

*Mínimo de 40 alunos para abertura de
turma
18. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública. Reconhecido pela
Portaria MEC nº 436 de 30 de julho de 2014 - Publicada no D.O.U. de 31/07/2014. Duração:
2 anos (4 semestres). Vagas: 80. Disponível para todos os polos, com as seguintes opções
de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

Aula presencial de
(19:20h às 22:40h)

Taguatinga.

segunda

a

quinta

*Mínimo de 40 alunos para abertura de
turma
19.
Curso
Superior
de
Tecnologia
em
Gestão
de
Recursos
Humanos. Renovado o Reconhecimento pela Portaria nº 698 de 17/11/2014 - publicada no

D.O.U. de 18/11/2014. Duração: 2 anos (4 semestres). Vagas: 143. Disponível para todos os
polos, com as seguintes opções de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

Aula presencial de
(19:20h às 22:40h)

Taguatinga.

segunda

a

quinta

*Mínimo de 40 alunos para abertura de
turma
20. Curso Superior de Tecnologia em Logística. Renovado o Reconhecimento

pela Portaria nº 698 de 17/11/2014 - publicada no D.O.U. de 18/11/2014.Duração: 2 anos (4
semestres). Vagas: 139. Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de
encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

21. Curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial. Autorizado pela
Resolução CONSUP/CEUCLAR nº 04 de 21/07/2014. Duração: 3 anos (6 semestres).
Vagas: 300. Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de encontro:

Sábado – encontro uma vez por mês (das 8h
as 17h)

Todos os polos

Aula presencial de segunda a quinta (19:20h

Batatais, Belo Horizonte, Curitiba, Rio Claro e

às 22:40h)
*Mínimo de 40 alunos para abertura de

São Paulo e Taguatinga.

turma
22. Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação. Autorizado
pela Resolução CONSUP/CEUCLAR nº 04 de 21/07/2014. Duração: 2 anos e 6 meses (5
semestres). Vagas: 300. Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de
encontro:
Aula presencial de segunda a quinta (19:20h

Batatais, Belo Horizonte, Curitiba, Rio Claro e

às 22:40h)
*Mínimo de 40 alunos para abertura de

São Paulo e Taguatinga.

turma
On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

23. Curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho. Autorizado pela
Resolução CONSUP/CEUCLAR nº 04 de 21/07/2014. Duração: 3 anos (6 semestres).
Vagas: 300. Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês (das 8h
as 17h)

Todos os polos

Aula presencial de segunda a quinta (19:20h

Batatais, Belo Horizonte, Curitiba, Rio Claro e

às 22:40h)
*Mínimo de 40 alunos para abertura de

São Paulo e Taguatinga.

turma
24. Educação Física – Bacharelado. Autorizado pela Resolução CONSUP/CEUCLAR
nº 14, de 05/09/2011. Duração: 4 anos (8 semestres). Vagas: 436. Disponível para os
seguintes polos:
Sábado – encontro uma vez por mês (das 8h
as 17h)

Todos os polos

*Mínimo de 20 alunos para abertura de
turma
Aula presencial de segunda a quinta (19:20h

Boa Vista

às 22:40h)
*Mínimo de 40 alunos para abertura de
turma
25. Educação Física – Licenciatura. Reconhecido pela Portaria MEC n° 332, de
17/08/2011, publicada no D.O.U. de 18/08/2011. Duração: 3 anos (6 semestres).
Vagas: 243. Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

26. Enfermagem – Bacharelado. Autorizado pela Resolução CONSUP/CEUCLAR nº
05, de 28/08/2013. Duração: 5 anos (10 semestres). Vagas: 293. Disponível para os
seguintes polos:
Sábado – encontro uma vez por mês (das
8h as 17h)

Araçatuba, Batatais, Barretos, Belo Horizonte,
Boa
Vista,
Campinas,
Caraguatatuba,

*Mínimo de 20 alunos para abertura de
turma

Curitiba, Porto Velho, Rio Claro, Rio Verde,
Santo André, São Jose do Rio Preto, São Jose
dos Campos, São Paulo, Taguatinga e Vitória.

Aula presencial de segunda a quinta (19:20h

Belo Horizonte, Boa Vista, Curitiba, São Paulo

às 22:40h)
*Mínimo de 40 alunos para abertura de

e Taguatinga.

turma

27.
Engenharia
Elétrica – Bacharelado. Autorizado
pela
Resolução
CONSUP/CEUCLAR nº 05, de 28/08/2013. Duração: 5 anos (10 semestres). Vagas: 371.
Disponível para os seguintes polos:
Sábado – encontros quinzenais (das 8h as
17h)

Todos os polos, exceto para os polos de
Bragança Paulista, Buritis, Mogi das Cruzes e
São Miguel do Guaporé.

Aula presencial de segunda a quinta (19:20h

Batatais, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo

às 22:40h)
*Mínimo de 40 alunos para abertura de

e Taguatinga.

turma
28.

Engenharia

Mecânica

-

Bacharelado. Autorizado

pela

Resolução

CONSUP/CEUCLAR nº 04 de 21/07/2014. Duração: 5 anos (10 semestres). Vagas: 233.
Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de encontro:
Sábado – encontros quinzenais (das 8h as

Todos os polos, exceto para os polos de

17h)

Bragança Paulista, Buritis, Mogi das Cruzes e
São Miguel do Guaporé.

Aula presencial de segunda a quinta (19:20h
às 22:40h)

Batatais, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo
e Taguatinga.

*Mínimo de 40 alunos para abertura de
turma
29. Engenharia de Produção – Bacharelado. Autorizado pela Resolução
CONSUP/CEUCLAR nº 14, de 05/09/2011. Duração: 5 anos (10 semestres). Vagas: 163.
Disponível para os seguintes polos:
Sábado – encontros quinzenais (das 8h as
17h)

Todos os polos, exceto para os polos de
Bragança Paulista, Buritis, Mogi das Cruzes e
São Miguel do Guaporé.

Aula presencial de segunda a quinta (19:20h

Batatais, Belo Horizonte, Curitiba, Rio Claro,

às 22:40h)
*Mínimo de 40 alunos para abertura de

São Paulo e Taguatinga.

turma

30. Estética – Bacharelado. Autorizado pela Resolução CONSUP/CEUCLAR nº 03,
de11/07/2012. Duração: 3 anos (6 semestres). Vagas: 300. Disponível somente para os
polos de:
Sábado – encontro uma vez por mês (das
8h as 17h)

Araçatuba, Barretos, Belo Horizonte, Boa
Vista, Campinas, Caraguatatuba, Curitiba,

*Mínimo de 20 alunos para abertura
de turma

Porto Velho, Rio Claro, Rio Verde, Santo
André, São Jose do Rio Preto, São Jose dos
Campos, São Paulo e Taguatinga.

Aula

presencial

de

segunda

a

quinta

(19:20h às 22:40h)
*Mínimo de 40 alunos para abertura
de turma

Belo Horizonte, Boa Vista, Curitiba, São
Paulo e Taguatinga.

31. Fisioterapia – Bacharelado. Autorizado pela Resolução CONSUP/CEUCLAR nº
11, de28/10/2014. Duração: 5 anos (10 semestres). Vagas: 200. Disponível somente para
os polos de:
Aula presencial de segunda a quinta (19:20h

Boa Vista.

às 22:40h)
*Mínimo de 50 alunos para abertura de
turma

32. Filosofia – Licenciatura. Reconhecido pela Portaria MEC n° 222, de
28/06/2011, publicada no D.O.U. de 29/06/2011. Duração: 3 anos (6 semestres).
Vagas: 109. Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes: Habilitação em
Filosofia. Reconhecido pela Portaria MEC n° 222, de 28/06/2011, publicada no D.O.U. de
29/06/2011. Duração: 12 meses (2 semestres). Vagas: 94. Disponível para todos os polos,
com duas opções de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

33. Geografia – Licenciatura. Reconhecido pela Portaria MEC n° 334, de
17/8/2011, publicada no D.O.U. de 18/08/2011. Duração: 3 anos (6 semestres).
Vagas: 224. Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes: Habilitação em
Geografia. Curso ofertado por meio do Reconhecimento da Graduação em Licenciatura em
Geografia, pela Portaria MEC n° 334, de 17/8/2011, publicada no D.O.U. de 18/08/2011.
Duração: 12 meses (2 semestres). Disponível para todos os polos, com duas opções de
encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

34. História - Licenciatura. Reconhecido pela Portaria MEC n° 335 de 17/08/2011,
publicada no D.O.U. de 18/08/2011. Duração: 3 anos (6 semestres). Vagas: 166. Disponível
para todos os polos, com duas opções de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes: Habilitação em
História. Curso ofertado por meio do Reconhecimento da Graduação em Licenciatura em
História, pela Portaria MEC n° 335, de 17/8/2011, publicada no D.O.U. de 18/08/2011.
Duração: 12 meses (2 semestres). Disponível para todos os polos, com duas opções de
encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

35. Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa –
Licenciatura. Reconhecido pela Portaria MEC n° 227, de 22/05/2013, publicada na no

D.O.U. de 23/05/2013. Duração: 4 anos (8 semestres). Vagas: 81. Disponível para todos os
polos, com as seguintes opções de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes: Habilitação em
Língua Portuguesa. Reconhecido pela Portaria MEC n° 227, de 22/05/2013, publicada na
no D.O.U. de 23/05/2013. Duração: 12 meses (2 semestres). Vagas: 70. Disponível para
todos os polos, com duas opções de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

36. Matemática – Licenciatura. Reconhecido pela Portaria MEC n° 73 de
29/01/2015, publicada no D.O.U. de 30/01/2015. Duração: 3 anos (6 semestres).
Vagas: 178. Disponível para todos os polos, com a seguinte opção de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes: Habilitação em
Matemática. Reconhecido pela Portaria MEC nº 395de 08/05/07, publicada no D.O.U. de
09/05/07. Duração: 12 meses (2 semestres). Vagas: 226. Disponível para todos os polos,
com duas opções de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

37. Música – Licenciatura. Autorizado pela Resolução CONSUP/CEUCLAR nº 05, de
28/08/2013. Duração: 3 anos (6 semestres). Vagas: 254.Disponível para todos os polos,
com a seguinte opção de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês (8h as

Todos os polos

17h
*Para esse o curso o candidato terá uma prova de aptidão musical, ritmo e audição.
*Mínimo de 40 alunos para abertura de turma
*Para este curso o aluno deverá ter flauta doce e estante de partitura
38. Pedagogia – Licenciatura. Reconhecimento Renovado pela Portaria MEC nº
286, de 21/12/2012, publicada no D.O.U. de 27/12/2012. Duração: 4 anos (8 semestres).
Vagas: 339. Disponível para todos os polos, com as seguintes opções de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês

Todos os polos

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

Aula

Taguatinga.

presencial

de

segunda

a

quinta

(19:20h às 22:40h)
*Mínimo de 40 alunos para abertura de
turma
39. Química – Licenciatura. Autorizado pela Resolução CONSUP/CEUCLAR nº 03,
de11/07/2012. Duração: 3 anos (6 semestres). Vagas: 100. Disponível para todos os polos,
com a seguinte opção de encontro:
Sábado – encontro uma vez por mês
40.

Teologia

–

Todos os polos

Bacharelado. Reconhecido

pela

Portaria

MEC

n°

337,

de

17/08/2011, publicada no D.O.U. de 18/08/2011. Duração: 3 anos (6 semestres).
Vagas: 205. Disponível para todos os polos, com a seguinte opção de encontro:

On-line – encontro uma vez por semestre

Todos os polos

Convalidação em Teologia – Conforme Parecer CNE 063/2004. Disponível
para todos os polos, on-line, com a opção de encontro uma vez por semestre, aos sábados.

Observações: nos cursos ofertados, o candidato tem à sua disposição várias opções
de encontros para a realização das avaliações, sendo:
a) Encontro quinzenal, aos sábados, das 8h às 17h.
b) Encontro uma vez por mês, aos sábados, das 8h às 12h, e/ou das 13h30 às
17h30.
c) Aula de segunda a quinta-feira das 19:20h as 22:40.
d) Encontro uma vez por semestre, aos sábados, das 8h às 17h30.
Obs.: vide oferta do curso.
ATENÇÃO: nos cursos de Artes, Música, Enfermagem e Estética, os alunos deverão
ter seu material próprio para a realização de atividades específicas.
II.
INSCRIÇÕES: Período
de 13/04/2015
a
01/08/2015.
No
site: www.claretiano.edu.br ou nos polos, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h, e sábado, das
8h às 12h.
Polos:
- Araçatuba/SP: Rua Cacique, 16 – Bairro Planalto – CEP 16072-330.
- Barreiras/BA: Rua Rua Ibirapuera, 715 – Renato Gonçalves – CEP 47.802-080.
- Barretos/SP: Rua 28, 844 – Centro – CEP 14780-110.
- Batatais/SP: Rua Dom Bosco, 466, Castelo – CEP 14300-000.
- Belo Horizonte/MG: Rua Aimorés, 1583 – Lourdes – CEP 30140-071.
- Boa Vista/RR: Rua Antonio Augusto Martins, 82 – São Francisco – CEP 69305-270.
- Bragança Paulista/SP: Rua Coronel Afonso Ferreira, 174 – Sta. Terezinha – CEP 12912030.
- Buritis/RO: Avenida Ayrton Senna, 1751 – Setor 1 – CEP 76880-000.
- Campinas/SP: Rua Barão do Ibitinga, 204 – Vila Industrial – CEP 13035-500.
- Campo Grande/MS: Rua Pernambuco, 1533 – Vila Gomes – CEP 79022-340.
- Caraguatatuba/SP: Av. Mato Grosso, 900 – Indaiá - CEP 11665-251;
- Cuiabá/MT: Av. Dom Aquino, 449 – Bairro Dom Aquino – CEP 78015-200.
- Curitiba/PR: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1193 – Rebouças – CEP 80250-180.
- Feira de Santana/BA: Avenida Gov. João Durval Carneiro, nº 3069 – Bairro Estação Nova
– CEP 44.051-605.
- Guaratinguetá/SP: Pça. Joaquim Vilela de O. Marcondes, 360 – São Benedito – CEP
12502-040.
- Ji-Paraná/RO: Rua Clóvis Arrais, 1323 – Centro – CEP 76900-044.
- Maceió/AL: Rua José Fragoso, 100 – Bairro Pajuçara – CEP 57.035-300.
- Mogi das Cruzes/SP: Rua Senador Dantas, 284 – Bairro Centro – CEP 08710-690.
- Palmas/TO: Av. Joaquim Teotônio Segurado – Quadra 602 , Sul, Conjunto 01, Lote 17 –
CEP 77.022-002.
- Pelotas/RS: Praça José Bonifácio, nº 166 – Centro – CEP 96.015-170.
- Porto Velho/RO: Rua Almirante Barroso, s/n – Bairro N.S. das Graças – CEP 76.804-175.
- Rio Branco/AC: Rua Floriano Peixoto, 722 – Centro – CEP 69.900-090.
- Rio Claro/SP: Av. Santo Antonio Maria Claret, 1724 – Cidade Claret – CEP 13503-257.
- Rio Verde/GO: Rua 33, nº 649 – Bairro Carolina – CEP 75.901-970.
- Rondonópolis/MT: Rua Otávio Pitaluga, nº 839 – Centro – CEP 78.700-170.
- Santo André/SP: RuaDomPedro I, 395 – Bairro Silveira – CEP 09110-001.
- São José do Rio Preto/SP: Rua da Cultura, 252 – Jardim Santa Luzia – CEP 15080-060.

- São José dos Campos/SP: Av. Barão do Rio Branco, 959 – Jd. Esplanada – CEP 12242800.
- São Miguel do Guaporé/RO: Av. Capitão Silvio, nº 600 – Bairro Centro – CEP 76.932000.
- São Paulo/SP: Rua Martim Francisco, 604 – Jd. Santa Cecília – CEP 01226-002.
- Taguatinga/DF: Área Especial para Igreja Católica – Setor “C” 7B – CEP 72010-070.
- Vilhena/RO: Av. Capitão Castro, nº 4668 – Bairro Centro – CEP 76.980-000.
- Vitória/ES: Avenida República, 288 – Bairro Centro – CEP 29.018-065.
- Vitória da Conquista/BA: Av. Pernambuco, 436 –Bairro Brasil –CEP 45.051-125.
Requisitos para a Inscrição:
a) Concluintes do Ensino Médio ou equivalente.
b) Recolhimento de taxa de inscrição (R$ 25,00).
c) O candidato que efetuar o pagamento da inscrição e não comparecer à prova
poderá fazer uma nova inscrição sem o pagamento da taxa.
Documentos:
-

comprovante

de

pagamento

da

taxa

de

inscrição

e

ficha

de

inscrição

preenchida. Opção: no ato da inscrição, o candidato deverá optar por 1 (um) dos cursos
oferecidos como primeira opção, podendo indicar até mais 1 (um) curso como segunda
opção.
III. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO: Prova de Redação,
valendo de 0,0 a 10,0 pontos.
Classificação: A classificação será por curso e processo seletivo, em ordem numérica
crescente, de acordo com a nota final obtida pelo candidato. O candidato que obtiver nota
0,0 (zero) na redação, será desclassificado. Nesse caso, o candidato poderá novamente fazer
sua inscrição para realizar outra prova, sem efetuar o pagamento da taxa.
Critérios de Desempate: no caso de empate, dar-se-á preferência ao candidato que
tiver maior idade.
IV. PROGRAMAÇÃO DAS PROVAS:
Período de Inscrições

Data da
prova

Horário da
prova

Data
Resultado

Data
Matrícula

13/04/2015 a
15/05/2015

16/05/2015

15h

26/05/2015

26/05/2015

17/05/2015 a
20/06/2015

21/06/2015

10h

01/07/2015

01/07/2015

22/06/2015 a
24/07/2015

25/07/2015

15h

05/08/2015

05/08/2015

26/07/2015 a
31/07/2015

01/08/2015

15h

10/08/2015

10/08/2015

Todas as provas serão realizadas conforme o cronograma disposto na Tabela acima,
considerando o horário local de cada polo.
As provas serão realizadas nos polos de Araçatuba, Barreiras, Barretos, Batatais,
Belo Horizonte, Boa Vista, Bragança Paulista, Buritis, Campinas, Campo Grande,
Caraguatatuba, Cuiabá, Curitiba, Feira de Santana, Guaratinguetá, Ji-Paraná, Maceió, Mogi
das Cruzes, Palmas, Pelotas, Porto Velho, Rio Branco, Rio Claro, Rio Verde, Rondonópolis,
Santo André, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Miguel do Guaporé, São
Paulo, Taguatinga, Vilhena, Vitória e Vitória da Conquista.

A prova terá duração de 2 horas, e o candidato deverá permanecer na sala por, no
mínimo, 1 hora.
Os candidatos deverão comparecer nos locais de prova 30 minutos antes do início
desta, munidos do documento de identificação – RG e comprovante de pagamento da taxa
de inscrição.
O resultado será publicado sempre dez dias após a realização da prova, a partir das
22h,para todos os polos, e divulgado no site conforme a classificação individual.
Obs.: as notas individuais obtidas na Redação não serão divulgadas.
V. DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA – Documentos Obrigatórios: 1.
Originais: uma foto 3x4 recente e o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 2.
Fotocópia em tamanho A4 – uma (1) via de cada documento (frente e
verso): Histórico Escolar do Ensino Médio; Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou
Certificado de Conclusão do Ensino Médio obtido no exterior, juntamente com as provas de
equivalência de estudos do CEE; CPF; Título de Eleitor; Certidão de Nascimento ou
Casamento; Cédula de Identidade; Certificado de Reservista (com o polegar) e Comprovante
de Residência. Para os Cursos de Educação Física (Licenciatura e Bacharelado), o candidato
deverá trazer Atestado Médico, comprovando sua aptidão para a prática de atividade física.
Para a matrícula de Portadores de Diploma de curso de Graduação, além dos documentos
acima citados, o candidato deverá apresentar o Histórico Escolar do curso de Graduação e o
respectivo Diploma devidamente registrado.
Para assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais no ato
da matrícula: o candidato maior de 18 anos ou emancipado deverá apresentar fotocópia do
RG e do CPF/MF. Para o candidato menor de 18 anos, o contrato somente poderá ser
assinado pelo pai ou responsável legal, munido com procuração com firma reconhecida e a
apresentação do RG e do CPF/MF.
As matrículas serão efetivadas após a apresentação
documentação obrigatória exigida e o deferimento do Reitor.

completa

da

VI. CALENDÁRIO DAS MATRÍCULAS: as matrículas serão efetuadas no mesmo
período (datas) para todos os polos citados neste Edital.
Para 1ª chamada: dez dias após a realização da prova, juntamente com a
publicação da lista de aprovados.
Pela internet ou no polo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30
às 18h, e sábado, das 8h às 12h.
Os candidatos classificados para o curso de R2 – Programa Especial de Formação
Pedagógica de Docentes deverão efetuar suas matrículas a partir do deferimento da análise –
de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h, e sábado, das 8h às 12h.
VII. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
1. Ao Claretiano – Centro Universitário reserva-se o direito de ofertar ou não o
Processo Seletivo para os cursos e polos constantes deste Edital a julgar pelo número de
inscritos. Caso o número de inscritos no curso e polo escolhidos for insuficiente para a
realização do Processo Seletivo, o candidato poderá realizar o próximo Processo Seletivo
para o mesmo período (se a Instituição determinar a sua oferta) ou solicitar a devolução da
taxa referente à inscrição.
2. Ao Claretiano – Centro Universitário reserva-se o direito de determinar ou não a
realização das matrículas para os cursos e polos constantes deste Edital a julgar pelo número
de aprovados no Processo Seletivo.

3. Se o curso e polo pelos quais o candidato optou não atingirem a quantidade
suficiente de aprovados para a realização das matrículas, ele poderá optar pela transferência
para outro polo onde o curso de sua 1ª opção tenha turma aberta ou optar pela matrícula no
curso de 2ª opção no mesmo polo ou em outro polo (caso haja abertura) ou, ainda, pela
devolução da taxa referente à inscrição.
4. Fica estabelecido que haverá, em cada polo, um fiscal do Claretiano – Centro
Universitário responsável pela aplicação e transporte das provas lacradas.
5. O aluno matriculado terá acesso a um sistema gerenciador de aprendizagem para
o uso de ferramentas de comunicação e interação. Para tanto, o aluno deve ter conectividade
à rede mundial de computadores sendo recomendado banda larga de, no mínimo, 1 Mbps ou
linha discada 56Kpbs(usabilidade reduzida) e dispor dos seguintes recursos: processador
mínimo de 1,5GHz, Intel ou AMD e memória RAM de 1 GB. Deve, ainda, dispor dos seguintes
programas para acessar ferramentas como Material de Apoio, Podcast e Vídeoaula: Linux,
Mac OS X, Windows, Adobe Reader 9 ou superior, MediaPlayer e Flash, Google Chrome 10 ou
superior, Firefox 10 ou superior, Opera 10 ou superior e Internet Explorer 9 ou superior.
6. Candidatos com necessidades especiais devem obrigatoriamente enviar declaração
ou atestado médico para o Claretiano.
7. O critério de correção da Redação está descrito no endereço eletrônico
www.claretiano.edu.br, não cabendo recurso.
8. O Claretiano – Centro Universitário realizará Processos Seletivos para o
preenchimento de vagas remanescentes, obedecendo aos mesmos critérios estabelecidos
anteriormente neste edital.
9. Na eventualidade das vagas oferecidas ainda não serem preenchidas, poderão ser
utilizados como critérios para preenchimento das vagas remanescentes a transferência de
alunos regularmente matriculados em outras Instituições de Ensino no ano letivo de 2015 e
o ingresso de Portadores de Diploma (registrado) de curso de Graduação, de acordo com as
normas e prazos estabelecidos no site www.claretiano.edu.br. Os candidatos Portadores de
Diploma de Graduação poderão ter seus estudos abreviados mediante análise curricular, de
acordo com os critérios descritos no site www.claretiano.edu.br.
10. O presente Edital tem validade para ingresso no 2° semestre de 2015. Os
candidatos aprovados que não efetuarem a sua matricula poderão aproveitar o resultado
deste Processo Seletivo dentro do prazo de até dezoito meses, sendo seus resultados
parametrizados com a classificação dos Processos Seletivos futuros.
11. Os cursos de Bacharelado em: Enfermagem, Educação Física, Engenharia
Elétrica, Engenahria Mecânica, Engenharia de Produção, Estética e Fisioterapia terão seus
estágios no período diurno, de segunda a sábado. O aluno deverá assinar o documento de
estágio no ato da matricula.
12. A Instituição oferece vagas para o Sistema PROUNI.
13. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente
de Processo Seletivo.

Batatais, 01 de abril de 2015.

Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva

Reitor

